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ABSTRACT 

 

 

DEVELOPMENT OF LAMPUNG SCRIPT MOBILE DICTIONARY 

BASED ON PWA (PROGRESSIVE WEB APPLICATION) 

TECHNOLOGY 

 

By 

 

 

ADE ZULKARNAIN 

 

 

Lampung script mobile dictionary was developed to make it easier for people who 

want to know and use the Lampung language also as an effort to preserve the 

Lampung language cultural heritage in this digital era. This research is Lampung 

mobile dictionary based on SPA (Single web Page Application) improvement. The 

purpose is to improve and update, validate, enrich the database and improve 

applications using PWA (Progressive Web Application) technology. PWA is a 

combination of web technology that allows web applications to have experienced 

similar to native applications. The method used in this research is Rapid Application 

Development (RAD), which iterates improvements in each stage of software 

development. The results of this study are improvements and additions to the 

database in the Lampung script mobile dictionary application and improvement 

with PWA technology. Lampung script mobile dictionary with PWA technology 

support successfully developed and all functional and non-functional needs can be 

implemented. Lighthouse PWA testing shows a score of 100 across performance, 

accessibility, best practice, and SEO categories. Lampung script mobile dictionary 

with PWA technology allows applications to be installed on mobile devices and 

work offline. 
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ABSTRAK 
 

 

PENGEMBANGAN MOBILE DICTIONARY AKSARA LAMPUNG 

BERBASIS TEKNOLOGI PWA (PROGRESSIVE WEB APPLICATION) 

 

Oleh 

 

 

ADE ZULKARNAIN 

 

 

Mobile Dictionary Aksara Lampung dikembangkan untuk memudahkan 

masyarakat yang ingin mengenal dan menggunakan bahasa Lampung sebagai 

upaya pelestarian warisan budaya bahasa Lampung di era digital. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari mobile dictionary bahasa Lampung berbasis 

teknologi SPA (Single web Page Application). Tujuan dari penelitian ini adalah 

melakukan perbaikan dan pemutakhiran, memvalidasi, memperkaya basis data dan 

meningkatkan aplikasi menggunakan teknologi PWA (Progressive Web 

Application). PWA merupakan kombinasi teknologi web yang memungkinkan 

aplikasi web memiliki pengalaman mirip dengan aplikasi native. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah RAD (Rapid Application Development) yang 

melakukan iterasi perbaikan di setiap tahapan pengembangan perangkat lunak. 

Hasil dari penelitian ini adalah perbaikan dan penambahan basis data pada aplikasi 

mobile dictionary aksara Lampung dan peningkatan dengan teknologi PWA. 

Mobile dictionary aksara Lampung dengan dukungan teknologi PWA berhasil 

dikembangkan dan semua kebutuhan fungsional dan non fungsional dapat 

diimplementasikan. Pengujian PWA menggunakan Lighthouse berada pada nilai 

100 untuk kategori kinerja, aksesibilitas, praktik terbaik dan optimasi mesin 

pencari. Mobile dictionary aksara Lampung dengan teknologi PWA membuat 

aplikasi dapat dipasang pada gawai bergerak dan bekerja luring. 

 

 

Kata kunci: mobile, dictionary, aksara Lampung, PWA, web, native 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Dalam setiap negara yang berbeda 

memiliki bahasa yang berbeda pula. Bahkan di dalam suatu negara pun belum tentu 

memiliki bahasa yang sama. Salah satunya Indonesia. Indonesia terdiri dari 35 

Provinsi memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap Provinsinya. 

Lampung merupakan salah satu Provinsi yang memiliki warisan budaya yang kuat 

akan bahasanya. Hal ini dapat dilihat dari keragaman dialek bahasa yang ada di 

Provinsi Lampung. 

Sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya bahasa Lampung di era yang 

serba digital ini dibuat aplikasi yang bisa diakses secara mobile sehingga 

memudahkan masyarakat yang ingin mengenal dan menggunakan bahasa Lampung 

yaitu Mobile Dictionary Aksara Lampung. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh 

Meizano Ardhi Muhammad, Mardiana, Martinus dan Miftah Farid. Aplikasi Mobile 

Dictionary Aksara Lampung ini sudah berjalan baik. Namun, untuk menjalankan 

aplikasi ini, user masih harus menggunakan koneksi jaringan internet. 

Hal ini menjadi kendala jika user yang ingin mengakses aplikasi ini berada di 

tempat yang tidak terdapat akses internet. Selain itu, aplikasi ini juga belum dapat 

ditanam pada perangkat smartphone. 
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Progressive Web Application (PWA) merupakan kombinasi teknologi yang 

memungkinkan aplikasi web memiliki karakteristik yang sama dengan sebagian 

besar aplikasi native. Teknologi PWA yang mendukung pemanfaatan Mobile 

Dictionary Aksara Lampung adalah kemampuan untuk dipasang (install) di dalam 

gawai bergerak, dan bekerja offline. Karena pengembangan aplikasi Mobile 

Dictionary Aksara Lampung menggunakan teknologi web, PWA dapat 

memberikan fitur yang dibutuhkan oleh Mobile Dictionary Aksara Lampung dalam 

menyediakan fungsi yang lebih baik kepada pengguna. 

Berdasarkan pengembangan Mobile Dictionary Aksara Lampung yang sudah 

dilakukan dan perkembangan teknologi web yaitu PWA, dapat dilakukan 

peningkatan fungsi yang dapat diberikan oleh Mobile Dictionary Aksara Lampung 

melalui pengembangan Mobile Dictionary Aksara Lampung berbasis teknologi 

PWA. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan perbaikan dan pemutakhiran Mobile Dictionary Aksara 

Lampung. 

2. Memvalidasi dan memperkaya basis data kamus bahasa Indonesia – 

Lampung. 

3. Peningkatan Mobile Dictionary Aksara Lampung menggunakan teknologi 

PWA (Progressive Web Application) 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan basis data aksara Lampung yang terarsip dengan baik sebagai 

warisan budaya yang mudah diolah. 

2. Tersedianya cara akses basis data aksara Lampung melalui mobile 

Dictionary Aksara Lampung. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Bagaimana memperbaiki, memvalidasi dan meningkatkan Mobile Dictionary 

Aksara Lampung dengan teknologi PWA (Progressive Web Application) dengan 

metode RAD dan dukungan CASE tools (Computer Aided Software Engineering 

Tools) yaitu HTML, CSS, Javascript dan Bracket. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas beberapa bab, antara lain: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi budaya Lampung, bahasa Lampung, aksara Lampung, Mobile 

Device, Mobile Application, PWA, CASE tools, teori penunjang, dan 

penelitian terdahulu secara garis besar yang berkaitan dalam penelitian 

tugas akhir ini. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai langkah-langkah dalam penelitian diantaranya 

waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian dengan 

metode RAD. 

IV. PEMBAHASAN 

Pada bab pembahasan berisi tentang pengembangan sistem Mobile 

Dictionary Aksara Lampung berbasis teknologi PWA, penjelasan mengenai 

aplikasi yang dibangun dan pengujian sistem aplikasi tersebut. 

V. PENUTUP 

 Pada bab pembahasan berisi tentang Simpulan dan saran hasil penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Budaya Lampung 

Budaya Lampung terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah bahasa 

Lampung, kesenian tradisional, peninggalan budaya atau kepurbakalaan, sejarah, 

nilai-nilai tradisi, pakaian adat. Bahasa Lampung, disesuaikan dengan wilayah 

keadatannya, yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi 

antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-

daerah dalam wilayah Provinsi Lampung [1]. 

Kesenian  tradisional  masyarakat  Lampung  merupakan nilai estetika hasil 

perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-

temurun dalam mayarakat Lampung. Kepurbakalaan adalah peninggalan budaya 

masyarakat masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun 

kolonial. Kesejarahan merupakan dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu 

dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa- peristiwa 

tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun 

teks tertulis dan tradisi lisan. 

 

2.2 Bahasa Lampung 

Beberapa sarjana Belanda tertarik dengan bahasa Lampung pada sekitar 

penghujung abad ke-19. Diantaranya adalah H.N. Vander Tuuk serta Dr.J.W. van 
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Royen. Sekitar tahun 1973, setelah kemerdekaan Indonesia Dale Franklin Walker 

berhasil menyusun sebuah tesis berjudul A Sketch of the Lampung Language the 

Pesisir Dialect of Waylima. 

Vander Tuuk membagi dialek bahasa Lampung menjadi dua, antara lain dialek 

Abung dan Pubiyan. Van Royen juga membagi dialek bahasa Lampung menjadi 

dua, antara lain dialek api dan dialek nyow. Van Royen menunjukkan bahwa dialek 

tersebut sering digunakan sesuai dengan lingkungan marga dan keturunan masing-

masing [2]. 

 

2.3 Aksara Lampung 

Aksara Lampung merupakan bentuk tulisan masyarakat Suku Lampung. Aksara 

tersebut berbentuk suku kata yang terdiri dari huruf induk yang berjumlah 20 buah, 

yaitu : ka–ga–nga–pa–ba–ma–ta–da–na–ca–ja–nya–ya–a–la–ra–sa–wa–ha–gha. 

 

Gambar 2.1 Aksara Lampung 

Gambar 2.1 di atas merupakan aksara Lampung. Aksara Lampung disebut juga 

sebagai Had Lampung. Selain terdiri dari 20 huruf induk tersebut, aksara Lampung 

juga memiliki anak huruf yang berfungsi sebagai penanda vokal. Masing-masing 
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dari anak huruf tersebut memiliki letak yang berbeda diantaranya ulan (i/e), bicek 

(E), redatas (an) tekelubang (ng), dan rejunjung (ar) terletak di atas huruf induk, 

bitan (u/o) dan tekelungau (au) terletak di bawah huruf induk dan tekelingai (ai), 

keleniah (ah) dan nengen (tanda huruf mati) terletak di samping kanan huruf induk. 

 

2.4 Mobile Device 

Mobile device merupakan istilah umum yang digunakan untuk perangkat komputer 

genggam (handheld computer). Tablet, smartphone, PDA dan portable music 

player dengan kemampuan pintar semuanya termasuk dalam mobile device [3]. 

Karakteristik dari mobile device diantaranya : 

a. Memiliki baterai yang dapat bertahan dalam beberapa jam. 

b. Menggunakan data seluler atau Wi-Fi untuk mengakses jaringan internet. 

c. Menggunakan keyboard untuk memasukkan informasi. 

d. Hampir semua antarmuka mobile device menggunakan touch-screen. 

e. Memiliki kemampuan untuk mengunduh data dari internet. 

 

2.5 Mobile Application 

Mobile Application atau dikenal dengan mobile apps merupakan program perangkat 

lunak yang dikembangkan untuk mobile device seperti smartphone, tablet dan 

mobile device lainnya yang dapat terhubung ke internet via Wi-Fi atau data seluler. 

Mobile apps tersedia untuk digunakan di berbagai platform seperti iOS, Android 

dan Blackberry [3]. Pengembang mobile apps membuat spesifikasi khusus untuk 

sistem operasi yang akan dijalankannya. Sebagai contoh, mobile apps yang dibuat 
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untuk iPhone yang menggunakan sistem operasi IOS tidak dapat berjalan di Google 

Android. 

Kata mobile yang berarti bergerak menunjukkan bahwa mobile apps dapat 

digunakan meskipun user berpindah tempat. Tidak seperti aplikasi desktop, mobile 

apps biasanya digunakan untuk durasi waktu yang singkat. Untuk menjalankan 

mobile apps pengguna tidak harus selalu dalam keadaan online. Hal itu bergantung 

pada mobile apps yang digunakan. 

 

2.6 PWA (Progressive Web Application) 

Progressive Web Application (PWA) merupakan kombinasi teknologi yang 

memungkinkan aplikasi web memiliki karakteristik yang sama dengan sebagian 

besar aplikasi native. Pada PWA ketika meninggalkan browser, dan kembali lagi 

membuka aplikasi tersebut pada koneksi internet yang buruk atau tanpa jaringan 

sekalipun user tidak akan kehilangan UI dan data-data terakhir. 

Teknologi yang mampu membuat PWA ini bisa digunakan secara offline bahkan 

pada koneksi internet yang buruk adalah service worker. Service worker ini dapat 

menyimpan cache dan mengembalikan request. Setelah memasang service worker 

kita dapat mengembalikan salah satu response yang telah disimpan dalam cache 

[4]. 

 

2.7 HTML5 (Hypertext Markup Language 5) 

HTML5 merupakan versi terbaru dari HTML. Versi terakhir HTML sebelum 

HTML5 adalah HTML 4.01. dan XHTML 1.1. Penulisan doctipe pada HTML5 

lebih sederhana. Penulisan doctype atau DTD pada HTML5 menjadi lebih 



9 

 

 

sederhana yaitu : <!DOCTYPE html>. Penulisan type atribut untuk tag <style> dan 

<script> tidak diperlukan pada HTML5. Hal ini karena secara default web browser 

akan menggunakan text/css untuk tag <style>, dan text/javascript untuk tag 

<script>. Penulisan meta tag karakter set (charset) pada HTML5 menjadi lebih 

sederhana yaitu : <meta charset=”utf-8″>, dibandingkan versi sebelumnya: <meta 

http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=UTF-8″ />. Pada HTML5, 

tag yang berdiri sendiri (void element) tidak harus ditutup seperti dalam XHTML. 

Penulisan tag <br> (break) dapat ditulis dengan <br> maupun <br />. HTML5 

mendukung multimedia secara langsung menggunakan tag <audio> dan <video>, 

sehingga tidak perlu tergantung pada aplikasi pihak ke-3 seperti flash player [5]. 

 

2.8 CSS (Cascading Style Sheet) 

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan salah satu bahasa desain web (style sheet 

language) yang mengatur format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan 

menggunakan penanda (markup language). CSS digunakan secara luar untuk 

mengatur gaya tampilan sebuah halaman website yang tertulis dalam HTML. 

CSS didesain untuk memisahkan antara konten utama dokumen (ditulis dalam 

HTML atau bahasa pemrograman sejenis) dari penyajian dokumen, termasuk 

elemen layout, warna, dan font. Dengan pemisahan ini akan mengembangkan 

aksesibilitas,  menyediakan  kontrol  lebih  fleksibel  dan mengurangi kompleksitas 

dan pengulangan struktur konten [6]. 
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2.9 JavaScript 

Javascript yaitu sebuah bahasa komputer atau kode pemrograman yang digunakan 

pada website agar website tersebut menjadi lebih dinamis dan interaktif. Javascript 

adalah jenis bahasa pemrograman client side dan bersifat opsional, artinya  tidak  

harus selalu ada. Namun website-website maupun blog modern hampir semuanya 

menggunakan kode javascript walaupun sedikit. 

Javascript berfungsi untuk membuat sebuah halaman website yang lebih dinamis 

dan interaktif. Penggunaan kode javascript sangat dibutuhkan untuk website yang 

berorientasi pada kenyamanan pengakses (user experience) [7]. 

 

2.10 Brackets 

Brackets merupakan salah satu code editor bersifat open source yang diusung oleh 

Adobe dan dikembangkan secara aktif oleh komunitas web developer dan dibuat 

untuk kebutuhan web development. Brackets merupakan code editor  yang 

dikembangkan secara khusus untuk web design dan front-end development [8]. 

Brackets memiliki beberapa keunggulan, diantaranya : 

a. Live HTML Development, dapat langsung melihat hasil perubahan kode 

yang sudah ditulis bahkan tanpa harus melakukan save terlebih dahulu. 

b. JS Debugging dengan Theseus, Brackets menggunakannya untuk inspeksi 

dan debugging Javascript dan dapat mempermudah dalam menginspeksi 

variable dan control flow bahkan secara asynchronous. 

c. Linux: New & Improved, Brackets telah dikembangkan untuk Linux 

(Debian & Ubuntu). 
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d. Effective  Development,  merupakan kemampuan Brackets  untuk  bisa  

melakukan  “Quick Edit”, sehingga dapat melakukan perubahan  style 

dan javascript tanpa harus pindah-pindah dokumen. 

 

2.11 PHP 

PHP merupakan bahasa pemrograman script yang membuat dokumen HTML pada 

saat dieksekusi di server web. Dokumen HTML yang dihasilkan bukan dokumen 

HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Proses 

update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan script PHP [9]. 

Kemampuan (feature) PHP yang paling diandalkan dan signifikan adalah dukungan 

kepada banyak database. Aplikasi untuk pembuatan grafik (chart) dari hasil suatu 

proses statistik atau sekedar memvisualkan data juga telah tersedia. Semuanya 

dibuat dengan menggunakan library yang disediakan oleh PHP dan komunitas 

pengembangnya. 

 

2.12 Web Service 

Web service adalah software yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas 

interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Web service secara teknis 

memiliki mekanisme interaksi antar sistem sebagai penunjang interoperabilitas, 

baik berupa agregasi (pengumpulan) maupun sindikasi (penyatuan). Web service 

memiliki layanan terbuka untuk kepentingan integrasi data dan kolaborasi 

informasi yang bisa diakses melalui internet oleh berbagai pihak menggunakan 

teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Meskipun hampir serupa 
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dengan Application Programming Interface (API) berbasis web, web service lebih 

unggul karena dapat dipanggil dari jarak jauh melalui internet. Pemanggilan web 

service bisa mengggunakan bahasa pemrograman apa saja dan dalam platform apa 

saja, sementara API hanya bisa digunakan dalam platform tertentu. Web service 

dapat dipahami sebagai Remote Procedure Call (RPC) yang mampu memproses 

fungsi-fungsi yang didefinisikan pada sebuah aplikasi web dan mengekspos sebuah 

API atau User Interface (UI) melalui web [10]. Kelebihan web service adalah : 

a. Lintas platform. 

b. Language independent. 

c. Jembatan penghubung dengan database tanpa perlu driver database dan 

tidak harus mengetahui jenis Database Management System (DBMS). 

d. Mempermudah proses pertukaran data, serta penggunaan kembali 

komponen aplikasi. 

 

2.13 Web Server 

Untuk dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan PHP pengembang 

harus memiliki web server dalam komputernya. Hampir seluruh web server yang 

ada pada setiap sistem operasi komputer telah mendukung PHP. Berikut adalah 

beberapa web server yang paling banyak digunakan dan dapat dipilih untuk 

kepentingan pengembangan aplikasi web dengan menggunakan PHP: ISS (Internet 

Information Server), Apache, LightTPD, dan Nginx [9]. 
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2.14 MySQL 

MySQL merupakan software yang tergolong sebagai DBMS (Database 

Management System) dan bersifat open source. Open source menyatakan bahwa 

software ini dilengkapi dengan source code (kode yang dipakai untuk membuat 

MySQL). Bentuk executable nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung 

dalam sistem operasi, bisa diperoleh dengan cara mendownload (mengunduh) di 

internet secara gratis. Sebagai software DBMS, MySQL memiliki sejumlah fitur 

seperti yang dijelaskan di bawah ini [11] : 

a. Multiplatform, MySQL tersedia pada beberapa platform (Windows, Linux, 

Unix, dan lain-lain). 

b. Andal, cepat, dan mudah digunakan, MySQL tergolong sebagai database 

server (server yang melayani permintaan terhadap database) yang andal, 

dapat menangani database yang besar dengan kecepatan tinggi, mendukung 

banyak sekali fungsi untuk mengakses database, dan sekaligus mudah untuk 

digunakan. 

c. Jaminan keamanan akses, MySQL mendukung pengamanan database 

dengan berbagai kriteria pengaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan 

untuk mengatur user tertentu agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia 

(misalnya gaji pegawai), sedangkan user lain tidak boleh. MySQL juga 

mendukung konektivitas ke berbagai software. Sebagai contoh, dengan 

menggunakan ODBC (Open Database Connectivity),database yang 

ditangani MySQL dapat diakses melalui program yang dibuat dengan Visual 

Basic. MySQL juga mendukung program klien yang berbasis Java untuk 

berkomunikasi dengan database MySQL melalui JDBC (Java Database 
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Connectivity). MySQL juga bisa diakses melalui aplikasi berbasis web, 

misalnya dengan menggunakan PHP. 

d. Menggunakan query berbasis SQL (Standard Query Language). 

 

2.15 Model RAD (Rapid Application Development) 

Rapid Application Development (RAD) adalah model proses pengembangan 

perangkat lunak yang bersifat inkremental terutama untuk waktu pengerjaan yang 

pendek. Model RAD adalah adaptasi dari model air terjun versi kecepatan tinggi 

dengan menggunakan model air terjun untuk pengembangan setiap komponen 

perangkat lunak [12]. 

 

Gambar 2.2 Model RAD (Rapid Application Development) 

Gambar 2.2 di atas merupakan tahapan-tahapan pada metode RAD. Beberapa 

tahapan-tahapan yang tidak boleh diabaikan oleh pengembang software, yaitu [13]: 

1. Phase 1: requirements planning & specifications: 

i. planning of requirements activity: 

• Menentukan perencanaan kebutuhan 
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• Mengumpulkan kebutuhan pengguna (inteview, bench marks & 

perspektif)  

• Mengidentifikasi kebutuhan fungsional user atau client 

ii. defining user requirements activity: 

• Mengembangkan use case diagram 

iii. modelling of information flow activity: 

• Menentukan sumber pendorong (informasi) dari bisnis proses 

• Menentukan keluaran informasi setelah eksekusi bisnis proses 

sukses 

2. Phase 2: user design 

i. modeling of data activity: 

• Menentukan alur informasi secara rinci untuk memperbaiki nya 

menjadi serangkaian objek data 

• Menentukan fitur-fitur (attributes) dari setiap objek (entity) 

• Menentukan interaksi (relationships) antara objek yang telah 

ditentukan 

• Membangun activity diagram dari masing-masing use case 

ii. system detailed analysis activity: 

• Merancang dan mengembangkan tampilan layout awal  

• Mengembangkan sequence diagram dari sistem perangkat lunak 

3. Phase 3: construction 

i. coding and testing activity: 

• Mengembangkan source code dari sistem perangkat lunak 
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• Mengembangkan dan mendokumentasikan rencana pengujian yang 

resmi 

• Melaksanakan pengujian seluruh sistem 

• Memonitor implementasi perangkat lunak dan progress untuk 

menyelesaikan setiap tugas secara cepat 

• Menampilkan dokumentasi review pada setiap perubahan perangkat 

lunak 

• Melakukan iterasi perangkat lunak (setelah setiap perubahan 

perangkat lunak) 

4. Phase 4: cutover 

i. acceptance testing and turnover activity: 

• Membangun deployment diagram dari sistem perangkat lunak 

• Mendistribusikan perangkat lunak kepada client 

• Menginstall perangkat lunak pada lokasi client 

• Melakukan pengoperasian aktual dari sistem perangkat lunak 

• User acceptance test untuk sistem perangkat lunak dalam 

lingkungan operasional 

• Melakukan perencanaan pelatihan perangkat lunak untuk client (end 

user) 

• Memberikan pelatihan untuk mengoperasikan sistem perangkat dan 

untuk pemeliharaan sistem perangkat lunak 

• Menguji komponen perangkat tambahan baru (jika terjadi 

perubahan, dan diperbaiki) 
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• Memenuhi SRS (Software Requirements Specification) dan desain 

perangkat lunak 

 

2.16 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini 

sebagai rujukan dan perbandingan pada metode yang digunakan serta hasil yang 

dicapai pada penelitian ini. 

 

2.16.1 Perancangan Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia – Karo Online 

Berbasis WEB Dengan Metode Sequential Search 

Jhoni Pranata Sembiring melakukan penelitian tentang perancangan aplikasi kamus 

bahasa Indonesia – Karo online dengan menggunakan metode sequential search. 

Program bantu pencarian kata bahasa Indonesia – Karo ini digunakan untuk 

melakukan pencarian di dalam table, dimana teknik yang digunakan adalah teknik 

sequential search. Teknik ini melakukan pencarian secara berurutan dengan 

membandingkan setiap elemen larik satu per satu secara beruntun, mulai dari 

elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah 

diperiksa. Berikut merupakan halaman kamus yang beliau kerjakan [14] : 

 
Gambar 2.3 Halaman Kamus 
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Gambar 2.3 merupakan tampilan halaman utama aplikasi kamus bahasa Indonesia 

– Karo online berbasis web dengan metode sequential search. 

 

2.16.2 Mobile Dictionary Aksara Lampung Berbasis Teknologi SPA (Single 

Webpage Application) 

Meizano Ardhi Muhammad dan tim melakukan penelitian tentang mobile 

dictionary aksara Lampung. Implementasi mobile dictionary aksara Lampung 

dilakukan dengan menggunakan teknologi HTML, CSS dan Javascript. Aplikasi 

dibangun dengan konsep SPA (Single Webpage Application) yang membuat 

aplikasi harus dapat berfungsi penuh setelah halaman index.html dan seluruh 

sumber daya telah diunduh di tahap awal. Berikut merupakan antarmuka dari 

aplikasi yang beliau kerjakan [1] : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan antarmuka desktop mobile dictionary aksara Lampung 

Gambar 2.4 merupakan tampilan awal halaman aplikasi mobile dictionary aksara 

Lampung yang dijalankan pada browser PC. 
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Gambar 2.5 Tampilan antarmuka smartphone mobile dictionary aksara Lampung 

Gambar 2.5 merupakan tampilan awal halaman aplikasi mobile dictionary aksara 

Lampung yang dijalankan pada browser smartphone android. 

 

2.16.3 Perbandingan Performa Progressive Web Apps dan Mobile Web Terkait 

Waktu Respon, Penggunaan Memori dan Penggunaan Media 

Penyimpanan 

Muhammad Rasyid Ridho dan tim melakukan penelitian tentang perbandingan 

performa progressive web apps dan mobile web terkait waktu respon, penggunaan 

memori dan penggunaan media penyimpanan. Pada hasil pengujian, dua kolom 

merepresentasikan hasil performa dari waktu respon yaitu Waktu Tampil Halaman 

dan Waktu Muat Data. Untuk kolom Waktu Tampil Halaman, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa pada pengaksesan pertama dengan ukuran berkas halaman 

optimal, sedang maupun berat, Mobile Web masih lebih cepat dibanding PWA. 

Adapun grafik yang menggambarkan hal ini dapat dilihat dalam Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Waktu Menampilkan Halaman 

Gambar 2.6 merupakan perbandingan waktu dalam menampilkan halaman pada 

mobile web dan progressive web apps. Pada pengaksesan ke-2, Mobile Web 

kembali unggul pada halaman optimal. Namun, tidak pada halaman sedang dan 

halaman berat, dimana PWA menunjukkan waktu yang lebih cepat. Melihat selisih 

kecepatan antara dua tipe aplikasi ini, terlihat sebuah tren yang menunjukkan 

semakin besar ukuran berkas halaman web maka semakin baik pula performa dari 

PWA dibandingkan dengan Mobile Web. 

Pada pengujian penggunaan memori, total penggunaan memori oleh Mobile Web 

dan PWA menunjukkan pola yang sama. Dimana penggunaan memori pada PWA 

selalu lebih besar dibandingkan dengan penggunaan memori pada Mobile Web. Hal 

ini dikarenakan pada PWA terdapat dua proses yang berjalan di memori perangkat, 

yaitu proses pada halaman web dan proses Service Worker [15]. 
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2.16.4 Font Aksara Lampung Berstandar Unicode 

Meizano Ardhi Muhammad dan tim melakukan penelitian tentang font aksara 

Lampung berstandar Unicode agar aksara Lampung dapat dilestarikan dan 

dimanfaatkan di lingkungan modern seperti teknologi komputer. Penelitian untuk 

mendapatkan font digital aksara Lampung mengikuti standar Unicode dilaksanakan 

dalam tiga bulan dengan metode prototyping di Laboratorium Teknik Komputer 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung. Font komputer yang 

telah dibuat memiliki karakteristik sendiri sehingga dapat diusulkan sebagai standar 

Unicode untuk aksara Lampung [16]. 
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2.17 Theoretical Framework 

Dari studi literatur yang telah dilakukan, dibuat rangkuman studi literatur dalam 

bentuk theoretical framework seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.7 Theoritical framework 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tugas Akhir ini dilaksanakan selama 6 bulan, yang bertempat di Laboratorium 

Teknik Komputer Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. 

 

3.2 Software dan Alat 

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Lingkungan pengembangan sistem 

No Perangkat Spesifikasi Kegunaan Jumlah 

1 Laptop 
Intel Core i3, RAM 4 

GB 

Perangkat pembuatan 

dan pengujian aplikasi 
1 

2 HTML HTML5 
Dokumen semantic 

web 
1 

3 CSS CSS3 
Dokumen aturan 

tampilan. 
1 

4 MySQL MySQL 5.6.24 Database server 1 

5 PHP PHP 7.2.2 

Script yang digunakan 

untuk melakukan 

parsing xml 

1 

6 Web Server Apache/2.4.29(Win32) 

Agar script PHP 

dapat berjalan dalam 

computer server 

1 
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Tabel 3.2 Lingkup pengujian sistem 

No Perangkat Spesifikasi Kegunaan Jumlah 

1 
Komputer 

server 

Terpasang 

Apache, PHP, 

phpMyAdmin 

(MySQL) 

Untuk menjalankan web 

service dan menyimpan 

database 

1 

2 Smartphone 
OS Android 

4.4.4 KitKat 

Untuk menjalankan 

aplikasi PWA 
1 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Konsep metodologi penelitian yang dilakukan adalah melakasanakan tahapan 

metode RAD dan pelaporan hasil penelitian. 

 

3.3.1 RAD (Rapid Application Development) 

Perancangan dan pembuatan dikerjakan dengan metode pengembangan perangkat 

lunak Rapid Application Development (RAD). RAD memiliki empat tahapan yang 

harus dikerjakan yaitu sebagai berikut: 

Phase 1: Requirements Planning & Spesifications 

i. planning of requirements activity: 

• Menentukan perencanaan kebutuhan dari aplikasi yang akan 

dibuat. 

• Menentukan kebutuhan antarmuka eksternal. 

Kebutuhan antarmuka eksternal pada aplikasi Mobile Dictionary 

mencakup : kebutuhan antarmuka pengguna, kebutuhan 

perangkat keras dan kebutuhan komunikasi data. 

• Mengidentifikasi kebutuhan fungsional user atau client. 

ii. defining user requirements activity: 
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• Mengembangkan use case diagram dari mobile dictionary aksara 

Lampung. 

Phase 2: User Design 

i. modeling of data activity: 

• Menentukan alur informasi mobile dictionary aksara Lampung 

secara rinci untuk memperbaikinya menjadi serangkaian objek 

data. 

• Menentukan fitur-fitur mobile dictionary aksara Lampung dari 

setiap objek. 

• Menentukan interaksi antara objek dari mobile dictionary aksara 

Lampung  yang telah ditentukan. 

• Membangun activity diagram dari masing-masing use case. 

ii. system detailed analysis activity: 

• Merancang dan mengembangkan tampilan layout awal dari sistem 

aplikasi mobile dictionary aksara Lampung. 

• Mengembangkan sequence diagram aplikasi mobile dictionary 

aksara Lampung. 

• Melakukan validasi kata menggunakan kamus bahasa Lampung 

[2]. 

Phase 3: Construction 

i.  coding and testing activity: 

• Mengembangkan source code dan pembangunan aplikasi mobile 

dictionary aksara Lampung menjadi PWA. 
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• Melaksanakan pengujian pada PWA mobile dictionary aksara 

Lampung. 

Phase 4: Cutover 

i.  acceptance testing and turnover activity: 

• Membangun deployment diagram dari aplikasi mobile dictionary 

aksara Lampung. 

• Menjalankan aplikasi mobile dictionary aksara Lampung. 

• User acceptance test untuk mobile dictionary aksara Lampung. 

 

3.4 Pelaporan Hasil Penelitian  

Laporan temuan penelitian berdasarkan data dan hasil analisis yang ada dibuat dan 

dilaporkan sebagai skripsi pada Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam tugas akhir ini, terdapat beberapa 

kesimpulan diantaranya: 

1. Perbaikan dan pemutakhiran pada Mobile dictionary aksara Lampung 

dilakukan dengan menonaktifkan jQuery dan menambahkan fetch untuk 

pengambilan data, mengganti bootstrap 3 ke bootstrap 4 dan penambahan 

fungsi menerjemahkan lebih dari satu kata. 

2. Validasi pada Mobile dictionary aksara Lampung dilakukan melalui 

pengkoreksian kata sebanyak 260 kata. 

3. Penambahan basis data pada Mobile dictionary aksara Lampung dilakukan 

dengan menambahkan kosa kata Lampung sebanyak 354 kata sehingga 

jumlah kata saat ini sebanyak 7466 kata. 

4. Mobile dictionary aksara Lampung dengan dukungan teknologi PWA 

(Progressive Web Application) berhasil dikembangkan dan 

diimplementasikan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari pengalaman penulis dalam melakukan tugas akhir ini, adapun 

beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya, diantaranya: 

1. Aksara Lampung pada aplikasi ini masih menggunakan font yang belum 

memenuhi standar EyD (Ejaan yang Disempurnakan) maka aplikasi harus 

direvisi dengan mengubah font aksara Lampung sesuai dengan EyD. 

2. Penambahan fitur night mode dapat dikembangkan pada aplikasi ini agar 

dapat mengurangi potensi kelelahan mata pengguna.
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